Mars 2019
Hej Medlem!
Klimatstrejk och inspiration
Så underbart att se det växande engagemanget i klimatfrågorna, och vilken
klimatstrejk det blev den 15 mars!! Så härligt att se så många människor över hela
jorden som vill se förändring. Medlemmar i Klimataktion har varit mycket aktiva och
engagerade i att stötta de klimatstrejkande ungdomarna, sprida och samla
information till media och annat praktiskt arbete kring strejkerna. Vi är verkligen
glada att det har blivit ett sådant gensvar på Gretas call for action över hela världen!
Nästa globala strejk kommer att ske den 24 maj; då hoppas vi på 10 gånger fler
människor jorden över –kom med du också!

Klimataktion har hållit flera Klimatinspiratörsutbildningar under mars, bland annat i
Gävle och Norrtälje. Nästa utbildning blir i Stockholm den 6 april, event finns på
facebook. Sista anmälningsdatum är den 3 april, till janineoke@gmail.com

Årsmöte
Ingen har väl missat att vi har årsmöte kl 12-17 den 7 april? Mötet äger rum
på Mäster Olofsgården, Svartmansgatan 6, Gamla stan. Kom och träffa andra
medlemmar och diskutera hur vi ska fortsätta arbetet med organisationen. Har du
kanske ett förslag på hur organisationen kan utvecklas för att jobba effektivare med
frågan. Dela med dig och gör oss starkare! Årsmöteshandlingarna finns på
Klimataktions hemsida.

Kampanjer
Klimataktion stöttar Flyglarm Arlanda i kampanjen mot utbyggnad av Arlanda. Skriv
gärna under och dela!

https://campaigns.350.org/petitions/stop-the-expansion-of-arlanda-airport

Aktiviteter

Den 30 mars 2019 håller facket och olika organisationer stormöte under parollen:
Välfärd, trygghet och klimaträttvisa! Dags för ny folkrörelse! Läs mer om detta i
länken nedan, och välkommen att delta!

https://www.facebook.com/events/636323400119494/?ti=ia

Efter Inspirationskvällen - vad inspirerar er?
Den 9 mars hade Klimataktion ett inspirationsmöte som blev väldigt lyckat. Ca 25
medlemmar deltog för att tillsammans komma med förslag på kampanjer och
aktioner samt på hur Klimataktion bäst kan stötta skolstrejken #fridaysforfuture.
Syftet var, förutom själva förslagen i sig, att försöka ta reda på vilket intresse det
finns bland medlemmarna att själva engagera sig i och driva kampanjerna och
utforma aktionerna. Anledningen är att vi har märkt att Klimataktion ibland beslutar
att driva kampanjer som vi sedan inte har möjlighet att faktiskt fullfölja.
Vi hann inte färdigt med den processen och ber därför alla medlemmar att fundera
över vilken eller vilka av nedanstående förslag som det finns intresse, tid och lust
att bidra till att förverkliga, självklart med stöd av styrelsen.
Svara gärna med en bokstav (för kategori) och en siffra (för förslag) samt någon
liten beskrivning av hur ditt engagemang skulle kunna se ut och var i landet du bor.
Vi kommer sedan att försöka samordna detta engagemang.
Tex: ”Jag bor i Linköping och är intresserad av A. 5. Skulle gärna jobba med några
här med att försöka få Linköping att deklarera Climate Emergency”
Kampanjförslag - A
Befintliga:
1. Stadsdelsgrupper (snarare utåtriktat/medlemsvärvning). Detta utgår från det
lyckade arbete som bedrivits i KA Stockholm genom lokala affischkampanjer följda
av medlemsmöten för att fånga upp engagemanget. Önskan är att sprida detta
upplägg till andra städer.
2. Klimatinspiratörerna (snarare utbildning)
3. Seminarier om hållbar stadsbyggnad (snarare utbildning). Detta arbete är redan

påbörjat sedan länge på flera håll. Sker i samarbete med forskare mm.
Nya
4. Seminarier om CCS - carbon capture and storage, dvs koldioxidlagring inom
kolkraft- och betongindustrin mm.
5. Climate emergency declaration - kampanj riktad mot städer/kommuner
6. Kampanj för divestering - kampanj riktad mot politiker
7. Ämnesgrupper/yrkesgrupper (snarare medlemsvärvning mm) Redan nu finns
grupper inom KA med fokus på olika ämnen/teman sant några yrkesnätverk.
Tanken är att utveckla detta.
8. Kampanj för att bemöta klimatskeptiker och klimatfördröjare, i vanliga och sociala
medier.
Inskickat
Flera som mailat in inför Inspirationskvällen har betonat betydelsen av
kommunikation och psykologi. Detta är centralt både när vi väljer kampanjer och
när vi utformar dem.
Aktionsförslag - B
1. Mankind for future - stor manifestation söndagen den 1 mars 2020 med en
mängd tunga yrkesgrupper med.
2. Aktion riktad mot lokala skattekontor, alt närings/ - finansdepartementet för
slopade fossila subventioner och för kompensation i glesbygd mm. Eventuellt Robin
Hood-tema
3. TV-gala för klimatet. Alt insamling likt Musikhjälpen
4. Blockad eller annan aktion riktad mot Bromma flygplats
5. Bojkott av brasilianska varor om Amazonas börjar avverkas snabbare.
Inskickat
6. Återkommande stora demonstrationståg
7. Sprida små ”visitkort” - fysiskt eller på nätet, kopplat till ”läs-mer”-adress (mer

generell utåtriktad verksamhet) samt göra Twitterkontot mer attraktivt med
lättspridda tweets och tydliga länkar.
Kommentar: Det fördes en diskussion om vilken roll Klimataktion ska ha kopplat till
aktivism och civil olydnad. Det framstod som den allmänna åsikten var att KA gärna
kan göra fredligt störande aktiviteter men att vi kanske inte behöver inrikta oss på
rent olagliga aktioner, så länge inte den aktivist-kunskapen finns inom
organisationen. Dessutom finns nu många andra sammanhang för civil olydnad främst Extinction Rebellion.
Men detta är inte ett beslut och det skulle ju finnas en möjlighet att satsa på att KA
tränar intresserade medlemmar i civil olydnads-aktivism.
C: #fridaysforfuture: hur kan KA stödja #FFF?
1.

Synliggöra stödjare

2. Skapa mötesplatser - skapa platser offentliga samtal om samhället och kriserna
vi står inför
3. Involvera fackförbund - för ”vuxenstrejk”, så att inte bara barn strejkar.
4. Riktade tydliga krav till politiker och kräva svar.
5. Formulera medborgarförslag (kan kopplas till nr 4)
6. Kräv en ”marshallplan” för klimatet (se nr 4)
7. Uppmana kommuner att införa en klimatbudget. Detta har redan genomförts i ett
tiotal kommuner i Sverige.
Inskickat
8. Önskemål om större spridning av Klimataktions verksamhet utanför storstäderna
och en önskan om förslag på tema för FFF-aktiviteter i Linköping.
Kommentar: En allmän reflektion är vikten av att inte ”ta över” initiativet från
ungdomarna. Stödjande projekt på plats behöver ske i samspel med ungdomarna
och godkännas av dem.

Tillsammans är vi starka, så kom med och engagera er!

Styrelsen för Klimataktion, riksorganisationen

